
 

Zápis z jednání osadního výboru Bohdašín 23.10.2019 

Přítomni za OV Bohdašín:    Linhart Tomáš, Němcová Edita, Kubečková Martina, Sedláčková Lenka, 
Brož Ladislav, Hornych Karel, Staněk Pavel, Prouzová Markéta, Pinkava 
Zdeněk. 

Za město Červený Kostelec:  p. Regner - omluven 

Osadní výbor Bohdašín projednal na svém jednání stav komunikací, konstatoval, že je potřeba 
dořešit úpravu povrchu hřiště za hasičskou zbrojnicí. Dále byla vedena diskuse o potřebách oprav a úprav 
společných zařízení v lokalitě Bohdašín a na základě této diskuse vznikl seznam doporučení a priorit akcí.  

1.  HŘIŠTĚ U ZBROJNICE : 

1. Výměna povrchu hřiště, odvodnění povrchu hřiště, výstavba opěrné 
stěny pod plotem hřiště. Projekt je dokončen čeká se na vyjádření 
pana Středy, majitele sousedního pozemku. Termín dokončení celé 
akce ovšem záleží na souhlasném stanovisku okolních majitelů 
pozemků. 

2. Zaspárovat desky pod plotem u komunikace. 

3. Vyrovnat a zpevnit povrch mezi opěrnou zdí a hasičárnou. 

4. V tomto prostoru zhotovit přístavbu z ½ prosklenou směrem ke 
komunikaci, zde vystavit poháry a historickou hasičskou techniku a 
zadní část „plnou“ využít jako sklad hasičských překážek a materiálu. 
Vstupní dveře z hasičárny, místo malého okna na boční stěně. 

5. Byl vznesen návrh umístit podzemní nádrž v prostoru u lanové věže, 
povrchovou vodu odvést do nádrže a tuto vodu následně využívat na 
údržbu hřiště a hasičské techniky (v hasičárně není voda). 

2. KOMUNIKACE: 
1. Oprava komunikace od Pinkavů ke kapli. Doplnit krajnici obrusem, 
při vyhýbání vozidel hrozí poškození vozidla (pneu…) a zlomení nového 
povrchu vozovky. 
 
2. Oprava komunikace k Sedláčkovým. Vyrovnání povrchu teplou 
balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 
3. Oprava komunikace ke Štěpánským od zahrádkářské osady. 
Vyrovnání povrchu teplou balenou a poté penetrace povrchu 
komunikace nástřikem.  
 
4. Oprava komunikace od Pinkavů ke Kraslom. Vyrovnání povrchu 
teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 



5. Oprava komunikace od Štěpánských k Vaňátkom. Vyrovnání povrchu 
teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace nástřikem.  
 
6. Zhotovit zábradlí podél komunikace od Prouzů  k Němcovým – 
neschůdné v zimním období. 
 
7. Oprava komunikace od Šrůtkových ke Kubečkom. Vyrovnání 
povrchu teplou balenou a poté penetrace povrchu komunikace 
nástřikem. 
 
8. Od hasičárny ke stodole p. Středy  v pravé krajnici propad potrubí 
nutné řešit urychleně!!! 

 
9. U Pinkavů po pravé straně směrem od Bohdašína upravit kanál. 
Voda neodtéká a drží se zde – byl obeznámen p. Košut. 

 

3.  KLUBOVNA: 

1.  Dořešit připojení wifi – hasiči, knihovna 

 

4.  HASIČSKÁ ZBROJNICE: 

1.  Oprava odfouklé omítky a prasklin po provedení sanace vlhkého 
zdiva.  

2. Výroba schodiště na půdu hasičárny. 

3. Výměna 2ks trámů ve velké hasičárně. 

4. Zateplení a zakrytí prostoru nad „malou hasičárnou“ 

5. Provést úpravu tůjí v prostoru památníku 2. světové války 

 

5.  ÚPRAVA KOMUNIKACE PŘES SKLÁDKU: 

1.  Zpevnění povrchu zámkovou dlažbou v šířce 1,2m, případně použití 
obrusu z provádění oprav okolních komunikací, pěšinu ve spodní části 
odbočit tak, aby nezasahovala do nájezdu na skládku, ale dalo se na ní 
přijít z komunikace. 

2.  Jak pokračuje rekultivace skládky?  

 

6. ÚPRAVA NÁVSE:  1. Kaple – dospárovat podezdívku. 

2. Zahradnická úprava okolí památníku I. světové války (zadní části) 
 
3. OV doporučuje osadit strom podle návrhu projektanta Ing. arch. 
Marka Wajsara předloženého ze dne 24.3.2017, na zasedání OV ze dne 
29.06.2016 byl schválen listnatý strom Javor Klen.  



 

 

7.  ÚPRAVA STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:  

1. Nátěr hnědou barvou spodních krytů lamp veřejného osvětlení v 
celé obci do dubna 2019.  

2. Kontrola spodních krytů lamp veřejného osvětlení v celé obci (jsou 
nedostatečně uzavřené hlavně u vjezdu do „prasenčáku“.  

8.  ÚDRŽBA POZEMKŮ: 

1.  Vyzvat vlastníky pozemků sadu nad pomníkem k vyřezání padlých a 
uschlých stromů a údržbě zeleně.  

2. Město Č.K. odkoupit pozemky u komunikace a skládky od rodiny 
Cohornovi z důvodu úpravy vzrostlých stromů, ze kterých padají suché 
větve. Nutné, hrozí poškození osob i vozidel. 

3. Za budovou bývalé odchovny prasat je odkrytá jímka. Vyzvat 
majitele pozemku k provedení nápravy. 

4. Přidat pevnou lavičku do prostoru „U trojice“ křižovatka cest nad p. 
Zárubovou směrem k Panské cestě. 

9.  ÚDRŽBA HYDRANTŮ: 

1.  Provést nátěry v celé obci a provést kontrolu funkce. 

2. Oprava plotu u vodojemu. 

 
Zapsal dne 26.10.2019 

               Linhart Tomáš 


